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Nico Dezaire nu via die grote Uit-Eindhov~ns·:Blazêrs·Ens·emble,.,en
gever in 35 landen uitgegeven. " "
de 'vioolparti] zal worden, gespeeld
Inmiddels is Dezaire ook al bezig .door Nico Dezaire zelf.
'
met de voorbereiding vim een seHet 'probleem .bij ;,'Düüoog' was
rie. Dit wordt een methode' voor' . vooral." de verhouding, tussen 9 ,
i,Deze maandz~lln 35·landen tege- "strijkersensembles., Hierin komen ",blaasinstI)lIIlenten' en ·ééri viool.
; lijk de bundel ~'My,~,first.violin-. ,naast arrangementen van,,bekende;,Door'de
violist vóór.de, blazers op _ 'i
~duets'van de 25.:.jarigecomponist/ :stukken ook "eigen composities".' te' 'stellen 'wordt dit probleem al .'
: violist 'Nico' -Dezaire . uit .Aalst- ' voor, Ieder stuk-zal-worden voorenigszins opgelost.Verder.zorgt de,
. ~Waalre uitkonlÈm.Hetiseeri boek' afgegaan door een oefening voor _ -manierwaaropNico.scbrtjtt,
poly- ,
: met vioolduetten bestaande.uit ar- r het, hele ensemble ...,Een'unieket se-,th'melodisch,lVerschillen,de~ melodie-' d
: rangementen .vanallerlei bekende' .rie dn de vioolwereld, waarin het , en 'door elkaar, ervoor dat de,viool '
: liedjes, maar ook van bekinde .the- ensemblespel stap voor stap 'wordt',;'i'niet "hoeft', onder-\îe·,'gaan : in' een' '-:1
, ma's uit de-klassieke muziek. " " ,opgebouwd. Alle stukken probeertj, .compac,te. blazersklank. BiL deze :,'
: In zijn eigen' lespraktijk "merkte, ' Dezilireeerstzorgvuidig uitmefdé!.~J'cómpositie~'!leèft.:,Dezalre gepro-. 'j
. Nico Dezairedat er 'eigenlijk hele- . eigen ensembles diehij leidt, zodat. ,:beerçl om door middel vanreek,- ; ~'
; maal niet zo'n verzameling' bede boeken uiteindelijk .didactisch
sentèchnieken een 'stuk: te .schrij- "
,; staat. Wél voor piano en viool" goed in elkaar zitten. :'
'f:>r;ven,·lwaarin"ook
.de-vsémenklank. ,,:
! maar niet.voor twee violen, Omdat
'
"
, ,veel aandacht krijgt. Niet een P]Jur .'
:,er nogal wat -viooldocenten,zijn,die "Behalve dit arrangeerwerk,' .vooral : theoretische .benadering-. 'van' de . :
: niet zo goed piano, kunnen 'spelen,
voor leerlingen bedoeld, compo- • 12-toonsreeks, maar de, reeks zo'
, bleek er dus behoefte a-an bekende
neert Nico Dezaire ook stukken
gemanipuleerd dat er steeds weer'
: 'wijsjes bewerkt voor twee .violen, voor amateur- .en beroepsmusici. -mooie samenklanken ontstaan.
'
, ~Het zijn geen-nieuwe-eomposities
Zo maakte hij ~éen-,stuk voör'het- "'Bij,he( Iiistuderenwan
'Dialoog'
;en zezijnop.eenredelijktraditto-Eindhovens' Jongeren-Ensemble ter' ;"neemt',Niéoeen afwachtende hou, : nele manier door Dezaire bewerkt: ' gelegenheid van .hetrl ê-jarig t be-v, ding 'aan, .hij wil zien of zijn nota: "Ik kan er wel:een moderne .atona- ..staan: Symfonietta. Jubileo.iBij .zo'..c. tie.zo goed, is dat, al_zijn' bedoelin,: lebewerking van maken.imaar.het
n opdracht voor amateurs staat de ~,..gen voorde dirigentduidelijk zijn,
: gaat hier om.vaak oudemelodieën,
speelbaarhei,d"voprop.",-Daarnaast,
Maar als 'een .passage toch', anders 'q
, : die eigenlijk al. een bepaalde- har-~..,te~t.ook de.smaak van degenen die :'geïnterpreteerd~wordt:dan"hirbe-'
, ; monie in zich dragen. .Die'hanno:..;: het .moéten gaan spelen, voor' Nico', doeld: heeft! ."}aat;hij. de werant,:nieën heb ik weer gèbruilçt,ll).~t;~.,Dezaire 'zwaar mee; ze moeten het, woording niet aan dé dirigent. De"; so~, di~so~n~e",~~n"cJ;rr0If~tisc-h~
~,:welmooi yinden ..~ , '.....
''-;",
zairéwi1,~~~:: in~jpeii en ultleg-'. ,:
1 fragmentep-',enn.$j.Het ..:,g~8:t~·eroIn
,<:;'Doordeze opstelling ontstaan over- gen wat ,hiJ.elgepliJkl:?edoeld heeft.
,; dat :kirideren'~e,;;~~U.es~kij.jgen
;,het 'algemeen goedtspeelbare :'en'
'. ~';(-"':\,:.:'" "" ,-:_~~' :.., -i .. ,
:'graag bekende'muztektwtllen'spe'<;'nietal te moeilijk te vert~re~ com-. t
) len, maar-In de bestaandè?imetho--<'Î>;I'posities
..Bij hetschrij~en voor,be-·, •... ~,.p
. ,,'Jo,;J', ".'{.:~,''';''
: den ontbreekt z~e spee~!iZiek.;, '·'l;~~psmusici' twerkFäe > componist
',::-1"
: De-bundel zal uitgebrachtjwordèn
!anders: "Ik hoef dan geen rekening r:, ".
• f:Z~-~, ::._;/' ',-;
", door uitgeverij .Haske, een.uitgever;.-,'(
houden,''Il,; met .;speèlbaarheid of.;-e
1"0'
',!' \;,:" .~'t~
-~l" \te'Pi
'."ft
It\..Ij
'}"fr~~'
: die gespecialiseerd, is !i~, qlaze.çs2', technische-moeilfjkheden; die be-",:.\'.Ud_1>",:'.: ".;,' ,-\~,,~ Vl".' -: .',
: muzie~.~'O~d;ät!~h;et·zó~'goed~.:~a)tt.~,iQep~ kunnen nagenoeg: alles' sp,~-:',:"i'Noor'
,veel;mUZ;Ïeklief?ebbe~s:is de
; met ~ezèuitgeve~. gaat'ni,en'nu ook", ,ten." ' ~):t\J:,(0<1 :',~
)""~i5'{~~Mattheu~~Bassle,
,een'~<i'~aditlp~ele
: muziek voor strijkers uitbrengen.
Op 17 maart zalm Museum Kern.•{,~"V9prbe~lding op,;~aseI},)!=!derlaar
~Dit gebeurt overigens op verzoek > penland in Eindhoven .om 12.,00 ~ maakt.I'men,~__
s~~"~;P.ijq.a automa-,
; van de .grote muztekuitgever " uur tijdens eEmCconcert van het ;·,"'tis~b~weeräl:lgang'naar.diebeken: Boosey & Hawkes, die rzelf deze . EBE een, stuk ';yoor'viool~ erif.!.9)r~,~e·p'assi~;>()mr'~e'lieThebbers,van
:strijkmtiziek momenteel. niet, kan ,blazers in'preniière
gaan.:'Dia:;'2:~~p'.JlJ(t;nuziJail~: neerslag V:l\n de
,',~produceren. Zo wordt het boek van.loog~;Het
is eeg.:o~dra~,h~van 'het "pa~gedachte' ee~,een"al~rnatief
,k
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